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      Rekisteröidyn informointi 

 

Rekisterin nimi 
Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuus 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)  
PL 30, 00023 Valtioneuvosto 
kirjaamo.mmm(at)gov.fi 
puh. 0295 16 001 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Erityisasiantuntija Jaana Merta 
Maa- ja metsätalousministeriö, tietohallinto- ja maanmittausyksikkö 
tietosuojavastaava(at)gov.fi 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
 
Maa- ja metsätalousministeriö MMM toteuttaa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -
toimenpidekokonaisuutta vuosina 2020-2023 ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa ja sen 
toimeenpanoa vuoteen 2035 saakka. 
 
Työssä käsitellään henkilötietoja toimenpidekokonaisuuden ja ilmastosuunnitelman eri vaiheissa.  
 
Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on maankäyttösektorin päästöjen 
vähentäminen ja hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, vaikuttavien ilmastotoimien 
toimeenpano sekä tietopohjan vahvistaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi valmisteltiin Marinin 
hallitusohjelman mukainen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU). 
 
Tietoja käytetään toimenpidekokonaisuuden ja ilmastosuunnitelman valmistelussa ja toimeenpanossa, 
yhteydenpitämiseksi hanketoimijoihin ja muihin sidosryhmiin sekä heille viestimiseen.  

 

Tietosisältö  

Käsiteltävä tietoaineisto Toimenpidekokonaisuuden valmistelun yhteydessä 
käsitellään seuraavia tietoja: 
 
Hankkeiden rahoitushakemuksia ja tuloksia 
sisältäen mm. hankkeiden budjetit, 
hankesuunnitelmat, hanketta suorittavien 
henkilöiden ja organisaatioiden yhteystiedot, 
hankkeiden tulokset, raportit ja muut materiaalit. 
 
Kyselyt, uutiskirjeet ja muu viestintä sidosryhmien 
ja hanketoimijoiden kanssa. Tätä varten käytetään 
hanketoimijoista ja sidosryhmistä tallennettuja 
yhteystietoja. 
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Tietosisältö  

Tilaisuudet kuten webinaarit ja työpajat, joita 
varten käsitellään maa- ja metsätalousministeriön 
henkilöstön, sidosryhmien ja hanketoimijoiden 
yhteystietoja ja heidän antamiaan sisältöjä kuten 
nimi, tehtävänimike, sähköposti, edustama 
organisaatio ja tilaisuuden aineisto.  

Käsiteltävän tietoaineiston tietolähteet (mistä 
tiedot saadaan) 

Rekisterin tietolähteinä toimivat hanketoimijoilta, 
sidosryhmiltä ja maa-ja metsätalousministeriön 
henkilöstöltä kerätyt aineistot.  

Henkilötietojen säilytysaika  
 

Henkilötietoja käsitellään 
toimenpidekokonaisuuden ja ilmastosuunnitelman 
valmistelemiseksi ja toimeenpanemiseksi vuoteen 
2035 saakka. 

 

Tietojen käsittely  

Henkilötietojen vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät (Mihin tietoja luovutetaan) 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän lukuun Tilaisuuksien järjestelyjä voi toteuttaa kolmas 
osapuoli ministeriön lukuun. Tällöin aineistojen 
käsittely voi tapahtua kolmannen osapuolen 
toimesta. Tilaisuuksien aineistoja käsitellään niin 
kauan kuin se on tarpeellista 
toimenpidekokonaisuuden ja ilmastosuunnitelman 
valmistelutyön ja toimeenpanon vuoksi.  
 
Henkilötietojen käsittelijänä toimii Webropol Oy, 
siltä osin kuin kysely toteutetaan yhtiön 
sovelluksen avulla. 
 
Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana 
Technologies Oy, jonka LianaMailer-sovelluksen 
kautta toimitetaan uutiskirjeet ja Eventilla-
sovelluksen kautta tapahtumien kutsut. Lisäksi 
käytetään Liana Technologies Oy:n Epressi-
palvelua mm. tiedotteiden ja uutisten jakeluun.  
 
Skillhive-palvelua käytettäessä Intunex Oy toimii 
tietojen käsittelijänä ministeriön lukuun.  
 
Howspace-palvelussa henkilötietoja käytetään 
työtilojen osallistujien työskentelyyn, käsiteltävää 
aihetta koskevien tietojen ja ehdotusten 
keräämiseen sekä keskusteluun. Henkilötietoja 
säilytetään työtilassa työpajasarjan ajan. 
Henkilötietoja käsittelevät kyseistä palvelua 
ylläpitävät henkilöt ministeriössä sekä palvelun 
tuottava Howspace Oy alihankkijoineen. 
Valtioneuvoston kanslia on sopinut Howspace Oy:n 
kanssa henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-
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Tietojen käsittely  

asetuksen mukaan. Kerättyjä henkilötietoja ei jaeta 
muille osapuolille. 

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin 
EU:n/ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen käsittely muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin tiedot on alun perin kerätty 

Henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin tiedot on alun perin kerätty. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Toimenpidekokonaisuudessa ei käytetä 
automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

Tietosuojaoikeudet  

Oikeuksien käyttämisestä  Voit käyttää oikeuksiasi toimittamalla pyyntösi 
rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot löytyvät 
tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän 
yhteystiedot". 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle  Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan 
ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, 
voit tehdä valituksen asiasta Tietosuojavaltuutetun 
toimistolle. Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 
00531 Helsinki; tietosuoja(at)om.fi; p. 029 566 
6700 

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus 
siitä, että henkilötietojasi käsitellään tai että niitä 
ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, 
oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä 
oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat 
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Vastustamisoikeus Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai 
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity 
voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen 
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä Oikeutta voit käyttää tietosuoja-asetuksen 18 
artiklan mukaisissa tapauksissa. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Oikeutta voit lähtökohtaisesti käyttää vain 
tilanteessa, jossa henkilötietojesi käsittely 
perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 

Oikeus tietojen poistamiseen Oikeutta voit käyttää tietosuoja-asetuksen 17 
artiklan mukaisissa tapauksissa.  

Oikeus peruuttaa suostumus Mikäli henkilötietojasi käsitellään antamasi 
suostumuksen perusteella, voit peruuttaa 
suostumuksesi, milloin tahansa ilmoittamalla siitä 
rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei 
vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen 
perusteella suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. 

 


